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I denna uppsats undersöks hur begreppet ”vi och dem” manifesteras i tre romaner med utgångspunkt i 

en samhällskontext. I studien används Franco Morettis (Elektronisk källa: 8.10.2012) analysmetod, 

”distant reading”, vilket innebär att man bortser från detaljer och istället fokuserar på helheten. Syftet 

har således varit att belysa begreppet ”vi och dem” i romanerna Om jag kunde drömma (Meyer, 2005), 

Hungerspelen (Collins, 2008) samt Ett öga rött (Khemiri, 2003). I samspel med metoden ”distant 

reading” har även Illman och Nynäs (2005) tanke om att texter alltid läses och tolkas utifrån individers 

tidigare erfarenheter samt den omgivande kontexten varit till hjälp. Illman och Nynäs (2005) beskriver 

begreppen ”grupperingar”, ”fördom” och ”gränsöverskridande möten” som används i analyskapitlet. 

Dessa begrepp belyses sedan ur ett samhällsperspektiv med utgångspunkt i begreppet ”vi och dem” 

där en diskussion förs kopplat till tidigare forskning, romananalyserna och egna reflektioner. 

Resultatet åskådliggör att delar ur dessa romaner kan gestalta olika förhållanden där förutfattade 

meningar samt grupperingar av olika slag kan leda till fördom och hur dessa kan motverkas genom 

gränsöverskridande möten.   

___________________________________________________________________ 
Nyckelord: ”Vi och dem”, Om jag kunde drömma, Hungerspelen, Ett öga rött, distant reading, fördom, 

gränsöverskridande möten, grupperingar 
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1 Inledning  

Jag har fördomar. Det är lika bra att bekänna det innan jag går vidare med denna inledning, att påstå 

något annat vore att fara med osanning, vilket jag inte ämnar göra i denna uppsats. Fördomar 

konstrueras lätt och man kommer i kontakt med dem dagligen, vare sig man vill eller inte. Den största 

fördomen av alla, är när man påstår sig vara helt fördomsfri (Andersson, 2009:9). Det jag ställer mig 

frågande till, är om man på nya sätt kan belysa och uppmärksamma fördomar, för att på så sätt 

motverka dem. Jag känner mig rätt mätt på den dagliga diskussionen angående mångkultur och 

integration i dagens samhälle. Jag är mätt, men definitivt inte belåten. Genom att belysa de kulturella 

skillnaderna i form av etnicitet, religion, livsåskådning eller nationalitet skapas allt större avstånd 

mellan människor. Fokus ligger på skillnader, snarare än likheter. Människan i samhället ses inte som 

en individ, utan snarare som en gruppmedlem. Antingen är man svensk eller så är man invandrare. 

Något mellanting finns inte. Det är när denna uppdelning av människor sker, som förhållandet ”vi och 

dem” skapas, vilket jag har syftat till att belysa i denna uppsats. ”Vi” är begreppets subjektiva pol och 

”dem” bildar dess objektiva motsats. Detta innebär att människorna i ”vi”-gruppen kategoriserar 

individer utifrån stereotyper och tillskriver människorna i ”dem”-gruppen vissa, oftast negativa 

egenskaper (Illman och Nynäs, 2005).  I Sverige innebär detta ”vi” svenskar anser oss vara normen 

och att svenskheten är något unik, en gemenskap som en invandrare aldrig helt kommer att välkomnas 

in i (De los Reyes och Kamali, 2005:12). De invandrare som flyttar till landet ses som en enhetlig 

grupp, där förutfattade meningar och fördomar berättar för oss hur dessa människor är:  

                        […] Varje definition av hur vi är innehåller därför en outtalad berättelse om hur de andra är . 

Med andra ord behöver svenskheten en antites för att förverkligandet av sig själv som ett 

överlägset ”vi”. (” De los Reyes och Kamali, 2005, s. 12.). 

Jag har valt att läsa tre romaner, Om jag kunde drömma (2005) av Stephenie Meyer, Hungerspelen 

(2008) av Suzanne Collins samt Ett öga rött (2003) av Jonas Hassen Khemiri, för att sedan analysera 

och angripa de delar av verken som kan representera och beskriva förhållandet mellan ett ”vi” och ett 

”dem”.  Inom begreppet ”vi och dem” anser jag mig finna grund för det jag har valt att belysa under 

rubrikerna grupperingar, fördom samt gränsöverskridande möten, vars innebörder kommer att 

beskrivas närmare i teorikapitlet. Det var under år 2012 som jag kom i kontakt med de tre verk som 

behandlas i denna uppsats. Stephenie Meyers Om jag kunde drömma (2005) och Suzanne Collins 

Hungerspelen (2008) läste jag under min fritid, medan Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött (2003) var 

kurslitteratur inom ämnet svenska som andra språk på lärarutbildningen. Dessa verk har tilltalat mig 

både för att de inbjudit till en lustfylld läsning och för att de gett en möjlighet för reflektion kring olika 

och kanske inte helt uppenbara förhållanden i samhället.  

För mig slutar aldrig läsningen på sista sidan, läsning är också det som sker genom reflektion 

och diskussion. Vad är det jag har läst och vad säger det mig, egentligen? I många romaner kan man 
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finna avspeglingar av samhället, ett fenomen som intresserar mig och har gett inspiration till att göra 

denna uppsats. Utifrån den ”vi och dem”-kontext litteraturen analyserats, har jag sedan syftat till att 

belysa vad det är i dessa böcker som fångat min uppmärksamhet. I den efterkommande diskussionen 

har jag sedan syftat till att belysa resultatet av analysen ur ett samhällsperspektiv, med utgångspunkt i 

tidigare forskning inom ämnet samt i egna reflektioner.  

 Det går inte att sätta upp regler för hur individer skall tänka, det man däremot kan göra är att så 

små frön av kunskap. Och ju mer dessa små kunskapsfrön växer, desto större dos näring i form av 

information och nya tänkesätt kan de ta till sig. Men det räcker inte med en närande kunskap, man 

måste också ha en vilja och ett mod att växa för att kunna möta det som kan kännas nytt och 

främmande. Jag har fördomar, men jag arbetar aktivt med att ta till mig ny kunskap för att förstå 

sådant som känns främmande för mig. Vi är alla olika, och behöver grupptillhörigheter av olika slag, 

däremot behöver vi inte döma andra människor innan vi ens lärt känna dem.  

2 Metod  

I detta kapitel presenteras och motiveras de metoder och förhållningsätt jag arbetat utifrån i denna 

uppsats. Det finns många metoder att använda då man skall göra en litteraturvetenskaplig analys. I 

detta arbete har jag valt att utgå ifrån Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlssons bok Epikanalys – 

en introduktion (1999), Franco Morettis begrepp distant reading hämtat ur artikeln Conjectures on 

World Literature (Elektronisk källa: 8.10.2012) samt Ruth Illman och Peter Nynäs tanke om 

litteraturläsning ur boken Kultur, människa, möte (2005). Jag har också inspirerats av Louise M. 

Rosenblatt ur boken Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (2002).  Detta innebär att 

uppsatsen är skriven ur ett humanistiskt perspektiv, vilket jag kommer att belysa innebörden av i detta 

kapitel.  

 Holmberg och Ohlsson (1999:9) menar att det är svårt att ange en enhetlig mall för hur en text 

skall analyseras. Anledningen till detta är att de tolkningar som görs av texter automatiskt blir 

influerade och påverkade av individen som gör analysen, samt att det inte finns någon given mall för 

hur en bok i en viss genre bör vara utformad. Faktorer som kan påverka analysen är tidigare litterära 

erfarenheter, förkunskaper och vilken kontext man har som utgångspunkt. Rosenblatt (2002:35) 

påpekar att det är läsaren som förvandlar den nedtecknade skriften till något meningsfullt. Samspelet 

mellan läsaren och texten skapar dess mening utifrån läsarens egna preferenser och känslomässiga 

utgångsläge. Kanske har man redan innan analysen bestämt vilken kontext man vill undersöka och på 

så sätt blir analysen utförd utifrån just den kontexten. Beroende av kontextval, kan man därför få olika 

resultat när man sedan gör tolkning av analysen (Holmberg och Ohlsson, 1999: 42ff).   

Jag har valt att läsa varje roman två gånger, precis så som Holmberg och Ohlsson (1999:104) 

beskriver kan vara fördelaktigt vid analys och tolkning av litteratur. Den första läsningen kräver ett 
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öppet sinne, för att kunna anteckna de tankar och associationer som uppkommer, samt skriva ned 

eventuella tolkningar och frågor. Då jag inte syftat till detaljanalysera, har bland annat miljöskildringar 

och djupare analyser av böckernas intrig och tema näst intill uteslutits. De metoddelar jag hämtat från 

Holmberg och Ohlsson (1999: kap: 2, 3,7,9) har varit att analysera hur verket är skrivet, det vill säga 

att undersöka dess genretillhörighet, språk och stil, vilka som är verkens protagonister samt eventuella 

kopplingar till myter och arketyper. Min metod har syftat till att först se helheten och sedan bryta ned 

texten i de delar som varit väsentliga för denna studie.  

Moretti (Elektronisk källa: 8.10.2012) beskriver ett synsätt inom litteraturforskning där man 

använder sig av metoden distant reading, då man i stället för att läsa en bok väldigt nära, lyfter sin 

blick och studerar bokens helhet i ett vidare perspektiv. Moretti menar att avståndet till texten är en 

förutsättning för kunskap, vilket han beskriver på detta sätt:  

                       […] Distant reading: where distance, let me repeat it, is a condition of knowledge: it allows you to 

focus on units that are much smaller or much larger than the text: devices, themes, tropes—or 

genres and systems. And if, between the very small and the very large, the text itself disappears, 

well, it is one of those cases when one can justifiably say, Less is more. If we want to understand 

the system in its entirety, we must accept losing something […] (Moretti, elektronisk källa: 

8.10.2012).  

Genom att skapa en distans till texten menar Moretti (Elektronisk källa: 8.10.2012) att man kan skapa 

en större förståelse för den omgivande kontexten som verket skapats i. När man använder sig av 

metoden distant reading, påpekar Moretti att man måste acceptera att vissa delar i texterna går 

förlorade, men sett ur ett större sammanhang ger den förlusten en större vinst. Detta är ett synsätt jag 

har lutat mig mot i denna studie, där detaljer inte är det mest centrala utan snarare den kontext som 

litteraturen läses i och därmed tolkas utefter.  

Min tanke är att den metod Moretti (Elektronisk källa: 8.10.2012) företräder, kan samspela med 

Illman och Nynäs (2005:9f), där deras syn på kulturmöten beskrivs. Det är Illman och Nynäs teori och 

resonemang jag valt att utgå ifrån då jag förklarar vissa av de begrepp som förekommer i denna 

uppsats så som kulturmöte och gränsöverskridande möten. Illman och Nynäs (2005:9) menar att det 

humanistiska perspektivet skiljer sig från till exempel naturvetenskapliga teorier, där man oftast 

experimenterar för att finna en förklaring utifrån det givna resultatet. Inom den humanistiska teorin 

försöker man istället förstå omvärlden utifrån tolkning, inlevelse, insikt och dialog (Illman och Nynäs, 

2005:9).  Enligt Nynäs och Illman (2005:9f) innebär dessa fyra begrepp att människan ingår i en 

pågående process där hen ifrågasätter, omprövar, diskuterar och förändrar sitt sätt att se på världen. 

Det viktiga då man skall förstå den humanistiska synen, är att det är en metod där tolkningen aldrig 

sker förutsättningslöst och är helt beroende av betraktarens infallsvinkel, till exempel för att orientera 

sig inom kulturmöten av olika slag. Illman och Nynäs (2005:9f) synsätt passar väl in på den metod 

Moretti (Elektronisk källa: 8.10.2012) och det Holmberg och Ohlsson (1999:9) behandlar, då man 

väljer att se på olika situationer i ett större sammanhang, där tolkningar sker utifrån den som arbetar 

med metoden. Det är med utgångspunkt i mitt perspektiv jag har analyserat de tre verk som 

förekommer i uppsatsen, vilket gör att det är min subjektiva tolkning som genomsyrar texternas 
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analyser och vidare diskussioner, därmed bekräftas Illman och Nynäs (2005:10) tanke om att en 

tolkning aldrig görs förutsättningslöst. Jag har valt att tematisera och syna texterna utifrån ett ”vi och 

dem”-perspektiv, där kulturmöten, gränsöverskridanden och fördomar varit fokuspunkter. 

3 Teori  

Detta kapitel är en genomgång av tidigare forskning inom ämnet och förankring av de begrepp som 

använts i romananalyserna.  

3.1  Begreppet ”Vi och Dem” 

Det florerar en rad olika stavningar och förhållningssätt när man börjar studera begreppet " vi och 

dem”.  I denna uppsats har jag i min begreppstolkning, valt att utgå från den stavning som man i 

utredningen Bortom Vi och Dom – teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 

diskriminering (Red. Paulina de los Reyes och Masoud Kamali, SOU 2005:41) till största del använder 

sig av, vilket är ”vi och dem”. Jag kommer att belysa begreppet ur olika forskare och skribenters 

perspektiv och då använda deras stavning, så som ”den andre” eller ”vi och dom”. Betydelsen av de 

olika begreppen beskrivs på liknande sätt av alla författare, vilket gör att den skiftande stavningen av 

begreppet inte spelar någon större roll. I grund och botten är det innebörden av orden som är viktig 

och inte dess stavning, men jag som skribent av denna uppsats kommer i mina resonemang skriva ”vi 

och dem”.  

Edward Saids litteraturstudie Orientalism (1993), har en nära koppling till begreppet ”vi och 

dem”. Orientalism är ett komplext begrepp med stort innehåll. Said menar att orienten är en europeisk 

konstruktion, där det främmande och annorlunda ses som en exotisk företeelse och att detta i sin tur 

har lett till uppdelningen mellan Västerlandet och Österlandet, eller Orienten och Occidenten. Denna 

indelning är bland annat starkt kopplad till de engelska och franska kolonier som under början av 

1800-talet till slutet av andra världskriget (Said, 1993:67) upptog delar av orienten och därmed 

tillskrev människorna i Österlandet olika egenskaper som i sin tur ledde till att man beskrev dem som 

”det främmande” (Said, 1993:63f). Föreställningen om det exotiska Österlandet blev Europas och det 

moderna Västerlandens motbild och Said beskriver fenomenet bland annat på detta sätt ” […] 

Förhållandet mellan Västerlandet och Orienten är ett maktförhållande, ett förhållande av dominans 

[…] ” (Said, 1993, s.69). I detta maktförhållande formerade sig européerna som ett enat ”vi” medan 

man tillskrev alla som inte tillhörde detta ”vi” motsatsen, alltså ett ”dem”. Det är ur detta hierarkiska 

förhållningssätt mellan parterna tanken om Orienten skapas, både historiemässigt, kulturmässigt och 

på ett individuellt plan (Said, 1993:71).   

 De los Reyes och Kamali (2005), har precis så som Said gjort, kopplat uppdelningen mellan ”vi 

och dem” till ett samhällsperspektiv. Men, De los Reyes och Kamalis rapport skiljer sig markant från 
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Saids forskning då den inte belyser den litteraturvetenskapliga synen på begreppet. De olika 

kapitelförfattarna fokuserar på den samtida kontexten, där problematiken med uppdelningen ”vi och 

dem” beskrivs utifrån ett samhällsperspektiv och man menar att de skillnader som uppstår vid 

uppdelningen ”vi och dem” skapar problem.  De los Reyes och Kamali (2005) belyser de mekanismer 

som skapar förhållandet ”vi och dem”, och anser att fokus måste flyttas från ”de andra” till att istället 

skapa en förståelse för hur detta förhållande uppkommer. Vidare menar De los Reyes och Kamali 

(2005) att man måste sluta fokusera på de etniska och kulturella skillnaderna och istället försöka skapa 

en förståelse för hur detta förhållande uppstår och vilka konsekvenser detta kan få. Den hierarkiska 

maktordningen som Said beskriver mellan Västerlandet och Österlandet, går att sammanlänka med det 

De los Reyes och Kamali (2005:7) menar då att man genom att kategorisera människor utifrån 

stereotyperna ”svenskar” och ”invandrare”, skapar en maktordning där det är ”vi” svenskar som skall 

göra så att ”de” invandrarna integreras i samhället. Denna maktordning bygger i sin tur på de 

egenskaper man tillskriver ”dem” och huruvida man själv anser sig tillhöra ”vi” gruppen. De los Reyes 

och Kamali (2005:9) återkopplar, precis som Said till den tidigare kolonialiseringen och dess inverkan 

på hur människor delar upp sig i form av ett ”vi” som kan likställas med Västerlandet och ett ”dem” 

som då representerar Österlandet. Anders Andersson belyser i sin skrift Från problem till resurs – en 

hjälp för skolpersonal att bygga upp interkulturell kompetens (2009) hur begreppet ”vi och dom” kan 

definieras, vilket stämmer väl överens med både Said samt De los Reyes och Kamalis resonemang. I 

kapitlet ”Om jag säger ”dom” vilka är då ”vi”?” inleder Andersson sin text med citat från Martin 

Luther King. Detta citat återspeglar begreppet ”vi och dem” och dess komplexitet, och jag vill därför 

återge detta citat: 

                     Människor hatar ofta varandra därför att de fruktar varandra. De fruktar varandra därför att de inte 

känner varandra. De känner inte varandra därför att de inte har några förbindelser med varandra. 

De har inga förbindelser med varandra därför att de lever åtskilda. (Citerat Martin Luther King, ur 

Andersson, 2009 s. 9).  

Detta uttalande av Martin Luther King leder mig in på begreppet fördom, vilket jag nu syftar till att 

beskriva kort och konkret genom att använda mig av Stier och Kjellins (2009:108ff) tolkning av 

begreppet. När man talar om begreppet ”vi och dem”, är det också viktigt att belysa dels att människan 

alltid kommer att behöva kategorisera sig själv i ett ”vi och dem” för att förstå världen och dels att det 

är när denna kategorisering sker systematiskt med inverkan av fördomar och stereotyper som det 

negativa förhållningssättet ”vi och dem” konstrueras. Stier och Kjellin (2009:108ff) bryter ned ordet 

fördom i dess beståndsdelar, och beskriver att en fördom bildas när man dömer någon i förväg. En 

människa kan göra felaktiga bedömningar, dessa bedömningar är sådant som relativt enkelt går att 

förändra om man är öppen för att ta till sig ny kunskap och erfarenheter. Felaktiga bedömningar, eller 

förutfattade meningar är en företeelse som skiljer sig från begreppet fördom. Det är när man, trots 

kunskap och insikt väljer att fortsätta lita på dessa felaktiga bedömningar som man skapar en fördom. 

Oftast är dessa fördomar förknippade med något negativt, vilket kan leda till diskriminering, 

kränkning och rasism (Stier och Kjellin 2009:109). 
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3.2 Det gränsöverskridande kulturmötet 

I de tre skönlitterära verk jag studerat förekommer en rad möten, vilka jag valt att beskriva under 

rubriken ”gränsöverskridande möten”. Illman och Nynäs (2005:48) belyser detta under rubriken 

”mötet som ett gränsöverskridande” vilket gett mig motivering till att analysera valda delar i verken 

utifrån detta perspektiv. Illman och Nynäs (2005:48) refererar till filosofen Martin Bubers syn på hur 

ett möte skapas, vilket kommer att belysas nedan. 

För att förstå vad ett kulturmöte är, och vad det innebär med ett gränsöverskridande, krävs det 

att man först reder ut vad ett möte inom denna tolkningsmetod representerar. Illman och Nynäs 

(2005:48) synsätt, som tydligt influerats av Buber, är att mötet tolkas som ett verktyg i ständig 

förändring genom samspel mellan människor. Mötet är något som vi människor använder på olika sätt 

i skilda situationer. Möten är relationer som bygger upp världen, och genom dessa relationer kan man 

välja att möta världen och människorna som finns i den på två olika sätt. I kontrast till förklaringen av 

begreppet ”vi och dem” som presenterats tidigare har Illman och Nynäs istället valt att använda sig av 

uttrycken ”jag” och ”det”, vilket är ett förhållningssätt som skapar ”Det-världen”, eller ”Du-världen”. 

Dessa olika världar är helt beroende av individen och hur denne går in i mötet, eller i kulturmötet. Har 

individen en objektiv inställning till den man möter, där man utifrån stereotypa bilder kategoriserar 

och generaliserar skapas relationen som man väljer att kalla ”Det-världen”. Illman och Nynäs 

(2005:48) menar att detta innebär att man kliver in i ett möte med förutbestämda gränser både mellan 

det egna jaget, den man möter och mötet som sker mellan individerna. Om man istället väljer att gå in 

i ett möte där man ser på varandra som ett ”jag” och ett ”du”, försvinner de gränser som automatiskt 

uppstår i ”Det-världen”. I ”Du-världen” finns det inga objektiva föreställningar om varandra, man står 

som jämlikar och därmed uppstår ett subjektivt förhållningssätt gentemot varandra. När individer 

kliver in i ”Du-världen” ser de varandras speciella och unika egenheter istället för att indela och 

kategorisera utifrån felaktiga bedömningar och fördomar. Illman och Nynäs (2005:48f) belyser att det 

är i ”du-världen” de jämlika och utvecklande kulturmötena sker. Vidare framhåller man att det inte går 

att undvika att individer pendlar mellan dessa två världar och att det inte heller finns något som säger 

att den ena världen är sämre än den andra. Båda dessa förhållningssätt behövs för att kunna orientera 

sig i vardagen. 

                     Det-världen är också en viktig plats att dra sig tillbaka till för att reflektera över mötet med en 

annan och bearbeta sina erfarenheter. Men om vi aldrig vågar ta steget ut i Du-världen och mötet, 

om vi aldrig vågar se med nya ögon och utelämna oss åt mötet med en alldeles annan människa – 

då lever vi inte heller ett fullt liv. Ingen kan, skriver Buber, alltid leva i Du-världens intensiva 

närvaro, men inte heller kan man leva endast i Det-världens tillvaro. (Illman och Nynäs, 2005:49).  

                     I ett kulturmöte uppstår en gemenskap och närhet till den individ man möter, vilket innebär att ingen 

av parterna skall behöva anpassa sig till den andre, eftersom kulturmötet sker på lika villkor oberoende 

av åsikter och livssyn. Illman och Nynäs (2005:49f) menar att kulturmötet uppstår då man möts som 

jämlikar, där man vågar vara öppen och visa respekt för varandra trots olikheter. När detta sker, då 

man möter en annan människa i sin ”Du-värld” skapas ett gränsöverskridande möte. Osynliga gränser 
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suddas ut mellan parterna och man vågar ta till sig den andra individens personlighet, karaktär och 

olikheter utan att tillskriva denne negativa egenskaper utifrån de fördomar som kan existera. I ett 

gränsöverskridande möte sker en utveckling hos båda parter, man vågar möta det som känns 

främmande och man välkomnar en annan individ in i sin egen ”Du-värld”.  En viktig aspekt att belysa 

då man talar om kulturmöten på detta sätt är att det är något individuellt, mellan två parter och en 

mellanmänsklig företeelse och inte enbart ett kulturmöte utifrån en nationalitet, språktillhörighet eller 

religion: 

                       […] Kulturmöten sker därmed inte bara då vi reser till exotiska platser långt bort hemifrån – likväl 

kan vi ställas inför främlingen hemma i kvartersbutiken. Kulturmöten handlar om de komplexa 

tolkningsprocesser som är förknippade med upplevelser av det främmande och det som är 

förenande. Kulturmöten handlar om gränser och gränsöverskridanden”(Illman och Nynäs 2005, 

s.52.) 

Illman och Nynäs (2005:57) påpekar just denna aspekt där de belyser möten utifrån samhället och dess 

mediala tillgångar som en del av det man benämner som ”icke-möten”. Dessa icke existerande möten 

sker dagligen i form av gränsdragningar mellan grupperingar och konflikter som beskrivs via 

televisionen, radion och sociala medier. Enligt författarna tror man oftast att dessa konflikter beror på 

religion och kultur i bemärkelsen att vi kommer från olika länder, men Illman och Nynäs (2005:57) 

påpekar att dessa sammandrabbningar är en komplex företeelse ” […] där historiska motsättningar 

späds på av ekonomiska och politiska motiv, nationalism, sociala strukturer, strider om naturtillgångar 

och mycket mer […] ”. Kanske är dessa ”icke-möten” nödvändliga för att vi skall klara av vardagen. 

Det skulle vara ohållbart om man ständigt befann sig i ”Du-världen”, människan kommer alltid, hur 

fördomsfri eller tillmötesgående hen är, dela in och kategorisera och därmed skapa gränser som delar 

in världen i likhet och olikhet.  Likväl som det aldrig skulle uppstå ett möte om dessa likheter och 

olikheter inte fanns. Denna indelning är en dynamisk process där individens erfarenheter gör att 

gränserna ständigt rör på sig (Illman och Nynäs, 2005:54ff).  

Elmeroth framhåller i boken Etnisk maktordning i skola och samhälle (2008:11) även hon ett 

perspektiv på möten där hon menar att mötet alltid sker utifrån ett förhållande mellan individer utifrån 

ett ”maktlandskap”. Utifrån Illman och Nynäs (2005) resonemang om ”icke-möten”, går det att dra 

paralleller till det som Elmeroth benämner vara kategorisering utifrån vad en individ är eller inte är. 

Denna stereotypa indelning kopplar Elmeroth till hur vi delar upp Sverige och dess befolkning i 

grupperna ”invandrare” och ”svenskar”. Genom denna indelning skapas en ”icke-kategori”, precis så 

som det uppstår ett ”icke-möte”, där man utgår från att invandrarna inte är svenskar och därmed 

tillskrivs etiketten ”icke-svensk”. Enligt Elmeroth (2008:11) är det just denna indelning som är roten 

till de fördomar, diskriminering och den rasism som förekommer i samhället. Elmeroth påpekar precis 

som de forskare jag nämnt tidigare, att det är hierarkiska förhållningssätt som skapar grupperingar av 

olika slag, vilket leder till att man framställer ”den andra” eller, så som jag väljer att kalla det ”ett vi 

och dem”, som något olikt och annorlunda. Denna uppdelning mellan grupperingar och individer leder 
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enligt Elmroth till ett exkluderande samhälle där vissa människor tillskrivs makt och resten tvingas att 

underordna sig makten.  

3.3 Grupperingar 

Grupperingar är ett komplext begrepp med många beståndsdelar. Jag tänker förklara det genom att 

belysa Jonas Stier och Margareta Sandström Kjellins resonemang som återfinns i boken Interkulturellt 

samspel i skolan (2009).  

I grund och botten kan man härleda grupperingar till begreppet ”vi och dem”, vilket jag i 

kapitlets inledande del beskrev utifrån Saids (1993) tanke kring orientalismen. Stier och Kjellin 

(2009:85) påpekar just detta som Illman och Nynäs (2005) behandlar, då människan ser på sig själv ur 

ett ”vi - perspektiv”, där det främmande oftast är förknippat med något annorlunda och okänt och att 

det är de uppenbara skillnaderna som skapar grupperingar av olika slag. Men, Stier och Kjellin (2009: 

85f) påpekar även andra viktiga aspekter som man inte får glömma då man talar om grupperingar.  

Bland annat så beskriver de att grupptillhörighet är en källa till trygghet och samhörighet. Genom att 

tillhöra en eller flera grupper kan man utveckla och förstå sig själv och sin identitet. Stier och Kjellin 

(2009:87) menar att man i ett samhälle kan finna sig själv i många olika grupperingar och att det är när 

de som ingår i gruppen definierar sig som en grupp den uppstår, detta kan ske både medvetet och 

omedvetet. De informella primärgrupperna är de som man omedvetet tillskriver sig själv och detta är 

först och främst familjen. Primärgruppen kan variera, vissa människor har ett större spektrum av 

individer i sin primärgrupp, exempel på detta är om man tillhör en klan, by eller stam. Sedan tillhör vi 

olika formella sekundärgrupper där man inte har lika nära relation till varandra. Detta kan innebära att 

man är med i en förening, ett politiskt parti eller en fotbollsklubb. I de sekundära grupperingarna 

uppstår oftast inte lika känsloladdade situationer som det kan göra i primärgruppen. 

4 Romananalyser 

I detta kapitel presenteras analyserna av de tre romanerna i separata avsnitt. I det första steget av 

analysen har jag valt att först ge en kort orientering om verkets författare, utgivningsår, genre, 

inspirationskällor och övergripande handling. Efter denna presentation har jag valt att lyfta de aspekter 

som är kopplade till den kontext jag har valt att undersöka boken utifrån, och belysa detta under 

rubrikerna grupperingar, fördom och gränsöverskridande möten.   

4.1 Om jag kunde drömma 

Den amerikanska författarinnan Stephenie Meyer utgav år 2005 Twilight, den första boken i en serie 

av fyra verk. Tetralogin skildrar en kärlekshistoria mellan människan Isabella Swan och vampyren 

Edward Cullen. Förutom kärlek har böckerna flera inslag av övernaturliga fenomen, skräck samt 
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vampyren som myt.  Böckerna beskrivs vara inspirerade av författare så som Emily Brontë och 

Shakespeare (Nationalencyklopedin. Elektronisk källa: 11.4.2013).  I denna analys har jag valt att 

använda mig av den svenska översättningen av boken som Carina Jansson har gjort och på svenska 

heter boken Om jag kunde drömma (Meyer, 2005).  

Huvudkaraktären Isabella använder sig av smeknamnet Bella genom hela boken, vilket även jag 

har valt att göra. Boken är skriven i första person utifrån Bellas perspektiv. Bella är en jagberättare 

vilket gör att man som läsare får en nära relation till karaktären och hennes innersta tankar. Språket är 

enkelt och lättläst. Detta är en ungdomsroman och väl anpassad till sin målgrupp. I verket får man 

möta Bellas osäkerhet som tonåring och även följa med i den häftiga berg- och dalbana av känslor hon 

upplever då hon först möter Edward och sedan inser att hon inte kan leva utan honom. 

Det återfinns vissa historiska tillbakablickar där Edward och de andra vampyrerna berättar hur 

de blivit skapade, att de har speciella förmågor så som gränslös styrka, konsten att se in i framtiden 

och att läsa tankar. Om man skall ställa dessa beskrivningar i kontrast till vampyrgenren genom 

historien, kan man se att Meyer valt att försköna vampyrernas framtoning och gjort dem 

människovänliga och empatiska. I till exempel Bram Stokers roman Dracula (1993) får man möta en 

skräckinjagande och mystisk vampyr, som livnär sig på människoblod och sover under dagen. Stoker 

utgav sin roman första gången i England år 1897 och den ses numera som en klassiker. Till skillnad 

från Dracula, kan Meyers vampyrer livnära sig även på djurblod och när de vistas i solljus glittrar de 

istället för att förtvinas till döds. I förordet till Dracula (1993:5ff) beskriver den svenske översättaren 

av romanen Sam J Lundwall hur vampyrer florerat i historien ända sedan antiken. Både i utseende och 

personlighet finns det likheter mellan Dracula och vampyren Edward då de beskrivs vara bleka, 

oemotståndliga, eleganta gentlemän. I Dracula (Stoker, 1993) möter man den laddande och lockande 

spänningen mellan vampyr och offer, vilket är det stora temat i Meyers Om jag kunde drömma (2005). 

4.1.1 Handling 

Handlingen i Om jag kunde drömma (Meyer, 2005) utspelar sig i det lilla samhället Forks, en 

regndyster stad där Bellas far Charlie arbetar och bor. Då Bellas mor Renée träffat en ny man som 

reser mycket i sitt yrke som basebollspelare, väljer Bella att flytta från det soliga Kalifornien till Forks. 

Man får uppfattningen att Bella inte är nöjd över att behöva byta ut sin storstadsanonymitet mot det 

mindre och mer intima samhället Forks. Första dagen i skolan känner sig Bella uttittad av hela skolan, 

vilket hon också är. Det är svårt att komma som ny till ett så pass litet samhälle som Forks utan att 

märkas. Isabella finner snabbt ett gäng att ty sig till, där pojkarna slåss om hennes uppmärksamhet. 

Men, det som fångar hennes intresse är inte de svärmande killarna, utan snarare den mystiska gruppen 

av ungdomar som håller sig på avstånd från resten av eleverna på skolan. Hon fascineras speciellt av 

den unga stilige pojken med en blick som förtrollar, lockar och skrämmer henne. Bella märker att 

ingen riktigt vill tala om dessa ungdomar, vilket gör henne ännu mer intresserad. När Bella och den 

mystiske pojken Edward Cullen sedan lär känna varandra, kan de inte sluta umgås. Bella lyckas lista 
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ut att Edward är en vampyr. Detta är inte något som skrämmer henne, Bella blir snarare mer lockad 

och den otroliga dragningskraften som uppstår mellan Edward och Bella går inte att undvika. 

Ungdomarna blir ett par, och kastas in i en inte helt okomplicerad kärlekshistoria. Edward blir 

förhäxad av Bella, samtidigt som han mot sin vilja törstar efter hennes blod. Edwards speciella 

vampyrförmåga är att kunna läsa människors tankar, men Bellas tankar kan han inte läsa. Detta gör att 

han blir ännu mer intresserad av henne. Bella vill lära känna Edward, hon är inte rädd för honom utan 

fascineras och kan inte sluta tänka på honom. 

 Edward och hans syskon har blivit adopterade av Carlisle och Esme Cullen och man får veta att 

de har valt att inte leva som traditionella vampyrer, utan istället livnära sig på djur. Genom denna 

anpassning försöker familjen att smälta in så gott som det går i det lilla samhället, Edward beskriver 

deras matvanor på följande sätt;  

                     […] jag skulle jämföra det med att leva på tofu och sojamjölk. Vi kallar oss faktiskt vegetarianer, 

som ett internt skämt. Det stillar inte hungern – eller törsten, rättare sagt – helt och hållet. Men det 

håller oss starka nog att kunna motstå. För det mesta. (Meyer:2005:186). 

Bella får efter en tid möta Edwards familj. Hon blir varmt välkomnad av alla familjemedlemmar 

förutom av systern Rosalie som tydligt visar sitt ogillande. Familjen Cullen har inför det första mötet 

gjort stora ansträngningar för att Bella skall känna sig väl mottagen och även om de själva inte äter 

mat, så har de utforskat kokkonstens alla regler och lagat en middag till Bellas ära.  

En dag blir Bella medbjuden till den stora stranden First Beach vid området La Push, dit hennes 

vänner brukar åka för att umgås. Efter en stund får de sällskap av ytterligare några ungdomar från det 

närliggande Quileute-indianreservatet. Bella blir presenterad för dem och får då stifta närmare 

bekantskap med Jacob Black, hennes barndomskompis som hon inte hunnit tala med allt för mycket 

efter att hon flyttat till Forks;  

                        […] Han såg ut att vara i fjorton- eller femtonårsåldern och hade långt, blankt svart hår samlat i 

en hästsvans i nacken. Han hade vacker, slät rödbrun hy och mörka djupt liggande ögon ovanför 

höga kindknotor (Meyer, 2005:129).  

Ungdomarna från indianreservatet visar en stark avsky för familjen Cullen och detta fångar Bellas 

intresse. När Jacob och Bella tar en promenad längs stranden får hon tillfälle att fråga ut honom om 

relationen till familjen Cullen. Jacob frågar om Bella gillar spökhistorier, vilket hon ivrigt svarar att 

hon gör, varefter får hon höra legender om Jacobs folk. Den legend som fångar hennes intresse handlar 

om vargar och ”de kalla”. Jacobs förfäder var sammanlänkade med vargarna, där deras största fiende 

var ”de kalla”, en tradition som inte dött ut. Uttrycket ”de kalla” är en omskrivning för vampyrer.  

Jacob berättar att hans gammelfarfar slöt ett avtal med ”de kalla”, där man bestämde att de skulle hålla 

sig på avstånd från farfaderns marker och inte jaga där. Detta förbund kunde upprätthållas då de som 

tillhörde ”de kalla” var mer civiliserade än andra med samma ursprung.  Bella blir konfunderad och 

undrar vad ”de kalla” har med familjen Cullen att göra. Jacob förklarar att det aldrig kommit några nya 

vampyrer till deras marker och att familjen Cullen är identiska med de som slöt avtal med stamfadern.  
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I romanens sista del får Bella följa med på vampyrernas favoritaktivitet, baseball. Under 

matchens gång får Alice en framtidssyn om att några andra vampyrer färdas mot dem. Laurent, 

Viktoria och James uppenbarar sig på fältet och Bellas intryck av dessa vampyrer är att de känns mer 

ociviliserade och vilda. Hon lägger märke till att deras ögon är blodröda istället för Edwards varmt 

gula ögon, de är klädda i slitna kläder och har inga skor på sig. De tre nyanlända vampyrerna är 

annorlunda, de äter inte djur utan människor vilket innebär en omedelbar fara för Bella. Man bjuder in 

de nya vampyrerna till spelet och de skall precis börja spela då en vindpust avslöjar att Bella inte är en 

av dem, utan en människa. Instinktivt skyddar Edward sin kärlek och det visar sig att en av de 

nyanlända vampyrerna vid namn James, är en ”spårare”. Utifrån boken kan man förstå att en ”spårare” 

är en vampyr som ser det som en utmaning att hitta människor som är särskilt attraktiva för andra 

vampyrer. Man försöker medla och Laurent kliver fram och stoppar James, sedan säger han att de 

omedelbart skall ge sig av från Cullens revir, vilket de också gör för stunden.  

När familjen Cullen senare kommit hem, kommer Laurent tillbaka och varnar dem för att James 

inte gett sig av utan tagit upp jakten på Bella. Som den spårare han är, kommer han inte ge upp förrän 

han fått sitt byte. Familjen Cullen tvingar Bella att fly från Forks för att de ska kunna skydda henne. 

Sedan gör familjen stora ansträngningar att tillsammans avleda James och skydda Bella och efter en 

viss dramatik lyckas man till slut mörda James och föra Bella i säkerhet. 

4.1.2 Grupperingar 

Isabella är en människa och lika beroende av en gemenskap som någon annan. I början när hon 

kommer till Forks känner hon sig ensam och rädd inför mötet med den nya skolan. Hon blir snabbt 

omtyckt och accepterad av eleverna på skolan och känner sig allt mer välkommen i gemenskapen. 

Redan andra dagen beskriver Bella hur hon har kommit in i en grupp med ungdomar och att hon inte 

känner sig lika uttittad längre:  

                       […] Folk stirrade inte på riktigt samma sätt som de gjort igår. På lunchrasten satt jag med ett stort 

gäng som inkluderade Mike, Eric, Jessica […] Det började kännas som om jag trampade vatten 

istället för att drunkna (Meyer, 2005:56). 

Då Bella första gången ser en liten avgränsad grupp, bestående av fem personer i kafeterian som 

utstrålar något nytt och främmande, blir hon fascinerad av deras utstrålning, men också förbryllad av 

deras uppenbara utanförskap. Omgivningen och de elever Bella talar med, visar att det är något 

speciellt med dessa fem ungdomar och detta gör Bella oerhört nyfiken. Bella frågar ut sin nya vän 

Jessica om ungdomarna och hon berättar att de flyttade till Forks för två år sedan. Så här tänker Bella 

när hon får höra detta:         

                        […] Jag kände en ilning av både medlidande och lättnad. Medlidande för att de, hur vackra de än 

var, var utbölingar och uppenbarligen inte accepterade. Och lättnad över att jag inte var den enda 

nykomlingen här […] (Meyer, 2005:50)  
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De fem ungdomarna ser bra ut, har fina kläder och äger de nyaste bilarna, vilket gör det svårt för Bella 

att förstå varför de inte har blivit accepterade och en del av gemenskapen på skolan. Enligt Jessica ses 

gruppen fortfarande som nykomlingar på skolan då de enbart bott i Forks två år. Detta ter sig underligt 

för Bella, då hon, den nyaste eleven på skolan, redan blivit accepterad och har lyckats skaffa sig 

vänner på förvånansvärt kort tid;  

                        […] Nu såg jag att samtliga var utomordentligt klädda, i enkla men uppenbart exklusiva 

designerplagg.[…] Det verkade överflödigt att de skulle ha både utseende och pengar, men så vitt 

jag kunde bedöma var det oftast så världen fungerade. Ändå verkade det inte som om de hade 

lyckats att bli accepterade här (Meyer, 2005:58). 

En tydlig distans kan urskiljas mellan eleverna på skolan och syskonskaran Cullen. Atmosfären kring 

dessa fem, till synes välklädda och rika ungdomar beskrivs som mystisk och de andra eleverna vågar 

bara tala om dem i smyg. Ett tydligt ”vi och dem”-förhållande framträder genom denna uppdelning 

som skett på skolan mellan eleverna och de fem syskonen Cullen.  

Ungdomarna från indianreservatet är också en grupp individer som vare sig passar in bland 

ungdomarna i skolan eller tillsammans med gruppen av vampyrer. Reservatets befolkning går inte i 

skola tillsammans med de övriga ungdomarna i boken. Man kan finna en starkt avvisande attityd då 

familjen Cullen nämns i sammanhang där ungdomarna från reservatet är närvarande. Likväl får man 

möta Edwards reaktion när han får höra att Bella talat med Jacob. Det är inte svartsjuka männen 

emellan till en början, de är dels präglade av historien och det avtal mellan grupperna som råder. En 

viktig aspekt att påvisa, är att Bella inte riktigt har en fast plats i någon av dessa grupper, hon pendlar 

mellan den mänskliga gruppen och vampyrernas gemenskap och även om det inte handlar så mycket 

om folket från indianreservatet kan man se att hon heller inte har något problem med att kunna knyta 

kontakter även med dem. Bella umgås med grupperingar som talar illa om varandra, men hon själv 

faller aldrig för trycket utan väljer istället att bilda sig en egen uppfattning, med ett öppet sinne.  

När Laurent, Viktoria och James uppenbarar sig får man stifta bekantskap med ännu en 

gruppering. Det sker ett tydligt kulturmöte när dessa kringresande vampyrer möter familjen Cullen. De 

delar samma ursprung och fysiska färdigheter, men de har valt att förhålla sig till samhället på olika 

sätt. 

4.1.3 Fördom 

Precis så som jag påpekat tidigare i analysen med koppling till Bram Stokers Dracula (1993) är 

vampyren sedan länge en välkänd myt. Föreställningen om denna väl etablerade myt är något som 

behandlas i boken och det visar sig att även om Bella inte är främmande för att möta sin nya 

bekantskap utifrån det han är, så har hon förutfattade meningar om hur en vampyr borde vara och 

agera. Edward förklarar och visar för Bella hur han fungerar och det gör att hon sedan kan förstå och 

acceptera honom.  
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                       […] ”men hur kan du vistas utomhus i dagsljus?” […] ”Det där är en myt.” ”Blir du inte bränd av 

solen?” ”En myt.” ”Sover du i kistor?” ”En myt.” Han tvekade ett ögonblick och fick sedan en 

underlig klang i rösten. ”Jag sover inte”. (Meyer, 2005, s.184).  

 Edward i sin tur har förutfattade meningar om människor och många gånger får man en känsla av att 

han, hans familj och de andra vampyrerna i boken ställer sig högre än människan.  

4.1.4 Gränsöverskridande möten 

Bella och Edwards relation gör att två världar som tagit avstånd från varandra, tvingas mötas. I och 

med deras kärlek slussas deras omgivande kretsar in i varandras sfärer. Dessa gränsöverskridande 

möten är fyllda av både skepsis och konflikt. Under en matrast sätter sig Edward vid Bella som sitter 

ensam vid ett bord. Denna händelse är inget som någon av eleverna räknat med då man aldrig sett 

någon ur familjen Cullen tala friviligt med någon annan än sina syskon. Dagen efter blir Bella utfrågad 

och Jessica konstaterar att hon ”[…] aldrig sett honom sitta med någon annan än sina syskon förut. Det 

var konstigt” (Meyer, 2005, s.122). Sedan hör Bella hur en flicka vid namn Lauren hånfullt säger att 

Bella minsann borde sitta vid syskonen Cullens på lunchen hädanefter. 

Det är uppenbart att man anser det annorlunda som något främmande och farligt. Bella som inte 

är färgad av de fördomar som finns, utan som snarare är nyfiken och intresserad av att lära känna det 

främmande, sammanför sakta men säkert eleverna i skolan med syskonen Cullen. Då Bella har vänner 

i de båda grupperna möter de varandra och även om det fortfarande finns distans börjar man tala och 

samverka mer än man någonsin gjort tidigare. Edward blir till slut välkomnad in i Bellas kompisgäng 

till en viss del och båda parter gör sitt bästa för att vara trevliga och möta varandra. Vännerna som 

tidigare skrämts av syskonen, har fortfarande en viss distans och man märker vampyrernas osynliga 

övertag gentemot människorna, då det ligger i deras natur att vara lockande och vackra för att kunna 

överlista nya offer. Men deras hårda fasad gentemot mänsklig kontakt luckras sakta men säkert upp. 

Kanske är deras distansering till den mänskliga världen en form av skydd, då de skulle förlora allt om 

någon av dem gav efter för sin blodtörst.  

Efter en tid då Bella blivit inbjuden hem till familjen Cullen, blir hon varmt välkomnad in i en 

ny grupp och man får följa hennes tankegångar innan mötet och även se hur hon blir bemött. Genom 

Bellas upplevelser får man en bild av att Familjen Cullen är överraskande varma och välkomnande, 

vilket gör att hon redan innan hon kommit till familjen blivit accepterad som en del av gemenskapen. 

Det är en stor risk för familjen att umgås med människor, men de kan inte förbise den trollbindande 

kärleken som uppstått mellan Bella och Edward. Istället för att se människors och vampyrers olikheter 

försöker familjen möta Bella i den mån som de kan, likväl som Bella verkligen vill och försöker lära 

känna familjen Cullen.  Systern Rosalie är den enda inom familjen Cullens som inte är glad åt Bellas 

varma välkomnande in i gemenskapen. Hennes tydliga avståndstagande och skepsis bottnar i en rädsla 

för att familjen skall bli avslöjad och på så sätt bli tvingade att flytta vidare och starta ett nytt liv åter 

igen. Rosalie vill skydda sig själv och sin familj och kan till en början inte lita på att Bella är olik 

andra människor. Bella har aldrig för avsikt att avslöja familjen Cullens stora hemlighet, men Rosalies 
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reaktion känns naturlig då förhållandet mellan en människa och vampyr är en ny företeelse för 

familjen. På ett sätt har vampyrerna makten, då de enkelt kan ta ett mänskligt liv. Samtidigt framgår 

det att vampyrfamiljen tagit beslutet att försöka smälta in hos människorna, och att de har anpassat sin 

livsstil till dem.  

4.2 Hungerspelen 

Den amerikanaska författarinnan Suzanne Collins utgav år 2008 boken Hunger games, som är den 

första delen i en trilogi. Den svenska upplagan är översatt av Lena Jonsson (2008) och romanen heter 

då Hungerspelen. Denna roman är våldsam och lämpar sig bäst för äldre ungdomar och vuxna. Boken 

är skriven i första person, vilket är passande för den historia som berättas då man hela tiden kan följa 

huvudpersonens tankar och resonemang. Hanna Melin och Nicholas Wennö har tillsammans skrivit 

artikeln ”Överlevnadsguide till en dystopisk dödslek” (ur Dagens nyheter. Elektronisk källa: 9.4.2013) 

där man menar att böckerna är ett postapokalyptiskt sciencefictiondrama som fått mycket kritik för sitt 

våldsamma innehåll. Melin och Wennö (2013) har tagit del av en intervju som gjorts med Suzanne 

Collins, där hon beskriver att dagens dokusåpor varit en stor inspirationskälla för henne. Man tar även 

upp Collins intresse för grekisk mytologi och belyser hur hon inspirerats av den gamla grekiska myten 

om hur folket i Aten tvingades att offra sju pojkar och sju flickor till den hemske Minotauros som 

levde i Knossos labyrint. Kopplingar dras också till de antika gladiatorspelen där krigare föstes in på 

en arena för att strida mot varandra inför en hejande publik. Melin och Wennö menar också att 

böckerna kan ses som en samhällskritik där Collins genom sina karaktärer och deras handlingar 

återspeglar dagens ideal och styrelseskick, främst i USA.  

4.2.1 Handling 

 Man får färdas in i framtiden och bekanta sig med landet Panem. Landet är uppdelat i tolv distrikt och 

styrs av en strängt kontrollerande regim. Tidigare bestod Panem av tretton distrikt, men ett uppror mot 

regimen ledde till att det trettonde distriktet utplånades. För att påminna folket i landet om vad som 

kan hända om man trotsar regimen, startade man hungerspelen. En pojke och en flicka från vart och ett 

av de tolv distrikten, blir utvalda genom lottning för att sedan bli inlåsta på en arena där målet är att 

mörda sina motståndare och ensam stå kvar som segrare. Den deltagare som vinner hungerspelen blir 

under ett år hyllad och distriktet man lever i får extra mat och gåvor som pris. 

Bokens huvudperson är den sextonåriga flickan Katniss Everdeen som offrar sin egen frihet för 

att delta i hungerspelen. Boken inleds med att man får lära känna Katniss, hennes familj och distrikt 

tolv, eller ”sömnen” som det också kallas. Genom stora strömförande staket kontrollerar regimen 

folket inom distrikten, det är olagligt försöka rymma och de som upptäcks får hårda straff. Katniss och 

hennes bäste vän Gale smyger dagligen ut i vildmarken för att jaga och plocka bär, utan denna extra 

matinkomst skulle deras familjer aldrig överleva. Katniss pappa är avliden och hennes mor hamnade 
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efter faderns bortgång i en djup depression och därför är det Katniss som måste se till att försörja sig 

själv, sin syster Primrose och modern.  

Distrikt tolv har 8000 invånare, där de som kan måste arbeta i den mörka kolgruvan. De barn 

som går i skolan får enbart lära sig om kolgruvan och sådant som de kan ha nytta av när de senare 

skall börja arbeta där. Under en lektion i veckan undervisas man om Panems historia. Ofta visas bilder 

av det forna distrikt tretton, där det fortfarande ryker av de giftbomber som utplånade området. 

Regimen gör allt för att påminna folket om att det kan gå illa om man försöka sätta sig upp mot dem 

eller starta ett uppror: 

                       […] huvudstaden påminner oss i distrikten om hur totalt utelämnade vi är åt dem; genom att ta 

våra barn och ungdomar från oss och tvinga dem att döda varandra medan vi ser på. Vi skulle inte 

överleva ännu ett uppror och det är vad de vill ha sagt med sin lilla lek. […]. (Collins, 2008 s. 60). 

Invånarnas liv styrs från huvudstaden med järnhand. Varje distrikt har sin egen speciella arbetsuppgift 

där det slutgiltiga målet är att försörja huvudstaden med olika förnödenheter så som kol, fisk, kläder, 

bröd, frukt och kemiska vapen. Huvudstaden i Panem är ett högteknologiskt centrum. Människorna i 

staden är rika, klär sig i färgglada kläder, gör skönhetsoperationer och fröjdas framför tv:n när 

hungerspelen visas. Huvudstadens lyxiga leverne står i tydlig kontrast till det hårda liv man tvingas 

leva i distrikten.  

Dagen då man skall utse årets deltagare i hungerspelen heter ”slåtterdagen”. Distriktens 

invånare är tvungna att samlas på stadens torg, där barnen blir insorterade i stora inhägnade områden. 

Slåtterdagen är en viktig dag för regimen, då de också kan kontrollera distriktens befolkningsmängd. 

Genom lottning utses den pojke och flicka som måste delta i årets hungerspel. Barnen i alla distrikt 

blir automatiskt uppskrivna på en lott om året från det år man fyller tolv till arton års ålder. Utöver den 

obligatoriska lotten finns det under hela året en möjlighet att utnyttja något som kallas ”tesares”, vilket 

innebär att man skriver upp sig själv på en extralott och får en matranson i utbyte. Detta är för många i 

de fattiga distrikten en nödvändighet för att överleva. Katniss är uppskriven på 20 stycken lotter. 

Hennes bästa vän Gale är uppskriven på 42 lotter. Dagen då deltagarna i årets hungerspel skall utses, 

ligger det flera tusen lotter i de stora skålarna. Ju fler ”tesares” man offrat sig för, desto större chans är 

det att man blir dragen. De barn som tillhör rikare familjer behöver aldrig offra sig för extra 

matransoner, därmed kan de maximalt bli uppskrivna på sju lotter. I de rikare distrikten och i 

huvudstaden ser man hungerspelen som en fest, där barn och ungdomar drillats hela livet för att kunna 

överleva och kallblodigt döda sina motståndare. I de fattiga distrikten pinas människorna hela året i 

väntan på ”slåtterdagen”, de vet att deras svaga och hungriga barn inte har oddsen på sin sida, varken 

vid lottningen eller inne på arenan. Huvudstaden direktsänder hungerspelen på stora tv-skärmar och 

man är som medborgare i Panem tvingad att följa allt som har med händelsen att göra. 

Katniss tolvåriga lillasyster Primrose är för första gången uppskriven på en lott.  När hennes 

namn bland tusentals lotter blir draget, tvekar inte Katniss en sekund att erbjuda sig som frivillig och 

därmed ta sin lillasysters plats i hungerspelen. Det har aldrig hänt tidigare att ett av de fattigare 

distrikten haft en frivillig deltagare i hungerspelen, vilket bidrar till stor uppmärksamhet kring Katniss. 
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Den manliga deltagaren blir bagarsonen Peeta Mellark. För att klara av att ta sig igenom hungerspelen 

blir varje deltagande par tilldelad en handledare som tidigare vunnit spelen, Katniss och Peetas 

handledare är den ständigt berusade Haymitch Abernathy. För att klara sig inne på arenan är 

deltagarna beroende av sponsorer som kan köpa deltagarna allt från medicin till vatten. Det är 

Haymitch uppgift att marknadsföra Katniss och Peeta för att de skall få sponsorer. I början när han tror 

att Katniss och Peeta är två svaga och trötta individer från distrikt tolv, gör han sig inte några större 

ansträngningar. Men, när Katniss och Peeta visar att de inte tolererar hans ignorans förstår han att det 

finns något i dessa två ungdomar som kan ta dem långt.  

När ungdomarna anländer till den spektakulära huvudstaden får de träffa sina personliga 

stylister som skall se till att de ser så attraktiva och unika ut som möjligt innan de skickas in på arenan. 

De spelare som ser bäst ut lockar flest sponsorer. Katniss får en stylist som heter Cinna. Han har själv 

bett om att få styla flickan från distrikt tolv och klär Katniss bland annat i en dräkt som det slår gnistor 

om. Förutom de makalösa kläder Peeta och Katniss bär, gör de två tävlande något som tidigare aldrig 

har beskådats. De håller varandra i handen när de för första gången skall möta publiken inför 

hungerspelen. En händelse som senare utvecklas till en komplicerad kärlekshistoria då det visar sig att 

Peeta alltid varit förälskad i Katniss. Hennes känslor är inte de samma, hon spelar med som strategi för 

att vinna folkets hjärtan. Det byggs upp en spänning kring paret vilket gör att de blir hungerspelens 

höjdpunkt. Man får följa Katniss resa genom hungerspelen, där hon och Peeta i början kämpar åtskilda 

men sedan återförenas och samarbetar in i slutet. 

 Arenan där hungerspelen sker, utformas av en grupp människor som kallas ”spelledarna” och 

de ser till att det finns vapen, fällor och tillfällen perfekta för deltagarna att utplåna varandra. Miljön 

där hungerspelen utspelas skiftar varje år, det kan vara allt från en kokhet öken till ett kargt 

vinterlandskap. Deltagarna får inte ha några personliga tillhörigheter med sig in på arenan, förutom en 

personlig sak som påminner dem om deras hem. De får finna föda och skydd själva, allt för att 

överleva. Katniss personliga sak som hon tar med sig är en brosch som hon fått av borgmästarens 

dotter Madge. Broschen föreställer en fågel som kallas härmskrika. Denna fågel användes tidigare av 

upprorsmän att likt en brevduva föra meddelanden vidare under upproret med regimen. Härmskrikan 

blir därför en symbol som står för uppror och frigörelse, något som är mer framträdande i de två 

följande böckerna i trilogin.  

Katniss är en klipsk flicka med stor överlevnadsinstinkt, genom sin kvicktänkthet och envishet 

lyckas hon ta sig igenom många svåra situationer. Mitt under spelen blir Katniss bundsförvant med 

den lilla tolvåriga flickan Rue från distrikt elva. Flickan påminner mycket om Katniss lillasyster 

Primrose. De får en nära relation till varandra och delar erfarenheter och historier från sitt tidigare liv i 

två av de fattigaste distrikten. Kort efter att Rue dött träffar Katniss en skadad Peeta och hon gör sitt 

bästa för att förse dem med mat och skydd för natten. Plötsligt meddelar man att spelreglerna ändrats 

och två vinnare kan koras. Detta gör att Katniss och Peeta samarbetar för att tillsammans klara sig 

levande ut från arenan. När deras sista motståndare stupar står de två helt otippade finalisterna från 
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distrikt 12 kvar. Det tror att de har vunnit och väntar på att bli korade till segrare. En spelledares röst 

hörs på arenan och förkunnar att de tidigare reglerna upphävts då de stred mot regelboken – endast en 

kan stå som vinnare. Katniss förstår genast att regeländringen varit en strategi för att skapa spänning 

och underhållning i spelen. Det hade aldrig varit meningen att de båda skulle överleva. Istället för att 

ta livet av varandra gör de en tyst överenskommelse, Katniss tar upp en näve med giftiga bär och delar 

med sig till Peeta. I samma ögonblick som de har stoppat bären i munnen ljuder en högljudd signal 

och man förkunnar panikartat att de två spelarna från distrikt tolv vunnit spelen. Det hade varit ett stort 

nederlag för regimen om de begått självmord i direktsänd tv.  

Genom sitt handlande har Katniss gjort regimen rasande. Man är nu livrädd att folket har blivit 

påverkat av Katniss beteende i spelen och att det skall leda till en frigörelsekamp. För att Katniss inte 

skall bli mördad av regimen, tvingas hon att övertyga dem om att hon och Peeta inte klarat av tanken 

att leva utan varandra. Katniss låtsas att hon är handlöst förälskad i Peeta, han behöver inte låtsas så 

mycket eftersom han på riktigt älskar Katniss över allt annat. Vad som händer sedan får man inte veta i 

den första boken i trilogin. Det är tydligt att Katniss är arg för att oskyldiga ungdomar används som 

brickor i ett spel och hon är fast besluten att ställa regimen till svars för detta. De efterföljande två 

böckerna Fatta Eld (Collins, 2008) och Revolt (2010) skildrar Katniss kamp mot regimen.  

4.2.3 Grupperingar 

Den tydligaste uppdelningen mellan människor är den som råder mellan distriktens befolkning och 

huvudstadens invånare. Huvudstaden beskrivs vara lyxig och färgglad. När Katniss för första gången 

beskådar huvudstaden tänker hon att den är ännu mer färgsprakande än vad hon tidigare föreställt sig: 

                       […] och de välnärda människorna med lyxiga kläder, bisarra frisyrer och målade ansikten. Alla 

färger verkar konstgjorda, de rosa nyanserna är för starka, de gröna för klara och de gula gör ont i 

ögonen. Sådana färger har bara de runda platta karamellerna vi aldrig har råd att köpa från den 

pyttelilla godisbutiken i Distrikt 12. (Collins, 2008, s.49).  

Invånarna i huvudstaden kan genom ett knapptryck få mat och de behöver aldrig oroa sig för att gå och 

lägga sig hungriga. Huvudstadens befolkning lever och frodas i all lyx man kan tänka sig, medan 

distriktens invånare sliter som djur för att överleva. I huvudstaden väntar man hela året med spänning 

på hungerspelen, i distrikt tolv bävar man med rädsla inför slåtterdagen då två stackars barn skall bli 

dragna och gå mot en säker död i dessa makabra spel. Distrikten är inga självvalda grupperingar, man 

är född på en plats och där måste man stanna, samma sak gäller för invånarna i huvudstaden. Regimen 

ser genom denna strikta uppdelning till att ordningen upprätthålls för att minimera risken att bli störtad 

av folket.  

I slutet av ceremonin som sker på slåtterdagen ombeds folket i publiken att applådera till 

Katniss och Peetas ära innan de ger sig av till huvudstaden. Istället för att göra som de blivit tillsagda 

uppstår en tystnad på torget. Sedan sker det något som chockar Katniss ännu mer än den plötsliga 

tystnaden. Människorna framför henne lyfter sina händer och för tre fingrar mot munnen och pekar 
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sedan med handen mot henne. Katniss beskriver att ”det är en gammal gest som man nästan bara ser 

vid begravningar […]. Med den visar man tacksamhet och beundran och tar farväl av någon man 

älskar” (Collins, 2008:21).  Genom denna vågade handling visar människorna i distrikt tolv sitt 

missnöje inför regimen. Katniss frivilliga anmälan till hungerspelen skapade en reaktion som aldrig 

tidigare skådats, vilket visar att man i distrikt tolv ser sig som en enad grupp inför regimen och dess 

makthavande. Då man direktsänder via tv från varje distrikt under slåtterdagen, har gesten visats inför 

hela Panem. De personer som sitter i studion och har som uppgift att kommentera händelserna under 

slåtterdagen, vet inte vad de ska säga när detta händer. En av dessa personer, försöker rädda 

situationen, hen säger att ” […] distrikt 12 alltid har varit lite efterblivet men att inhemska seder kan 

vara charmiga.” (Collins, 2008:38).  

4.2.4 Fördom 

 Människorna i huvudstaden är födda in i rikedom och vet förmodligen inte om något annat. De är 

uppfostrade av regimen och lever sitt liv utan att behöva sakna något. Katniss, hennes familj och alla 

andra människor i de olika distrikten är födda in i fattigdom. Regimen är deras ständige uppfostrare, 

och övervakare. De fattiga människorna får tidigt lära sig att uppskatta det lilla och tvingas leva i en 

kamp för att överleva dagen. Invånarna i de olika distrikten har ingen annan relation till varandra än 

det årliga hungerspelen. Människorna har inga egna valmöjligheter, de är skrämda och vågar inte göra 

något som kan äventyra deras familjers säkerhet. Invånarna i distrikten har lika många fördomar om 

huvudstadens invånare som dessa har gentemot distriktens befolkning. Katniss tänker att människorna 

i huvudstaden har en löjlig dialekt och ser ned på dem för att de aldrig har en anledning att vara rädda 

för slåtterdagen.   

En framträdande karaktär i boken är den färgglada Effie Trinket. Hon är ett tydligt exempel på 

hur människorna i huvudstaden kan se ut och föra sig. Effie har i uppgift att representera distrikt tolvs 

deltagare i spelen för att se till att de hinner marknadsföra sig själva vid olika tillställningar innan de 

blir inkastade på arenan. Effie har ett bländande vitt leende, rosa hår och bär en vårgrön dräkt första 

gången man får möta henne. Då Effie ställer sig på scenen framför folket i distrikt tolv och glatt yttrar 

den välkända frasen ”Glatt hungerspel! Och må oddsen ALLTID vara er gynnsamma! ” (Collins, 

2008:17) kan man verkligen känna den stora klasskillnad och orättvisa som råder mellan distrikten och 

huvudstaden.  

Effie vill Katniss och Peetas bästa, men vissa av hennes uttalanden gör att hon kan kännas 

rysligt fördomsfull och känslokall. Bland annat så är hennes största mål att framställa sina två 

speldeltagare som så bra som möjligt, för att visa att de ”kämpat hårt och lyckats övervinna barbariet 

[…]” (Collins, 2008:61) i distrikt tolv. När Katniss tänker på Effies uttalande anser hon det vara 

ironiskt, då Effie inte bara skall se till att de kommer i tid utan även att förbereda dem för att bli 

inskickade på en arena för att bli mördade. Vidare återspeglar Effies kommentar ”Ni kommer trots allt 

från koldistriktet” (Collins, 2008:61), hennes inställning till de två ungdomarna och deras ursprung.  
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4.2.5 Gränsöverskridande möten 

Katniss tänker tillbaka på sitt första minne av Peeta och beskriver en händelse som skedde någon gång 

under deras barndom. En regnig dag när Katniss är på väg att ge upp på grund av svält, får hon två 

brända limpor kastade till sig. Det visar sig att Peeta av en slump fått syn på den utmärglade flickan i 

leran under trädet i utkanten av sin gård då han var på väg att mata grisarna. Han känner igen Katniss 

från skolan och vet att hon lever i den fattigaste delen av distrikt tolv. Peeta matar klart grisarna och 

går in. Plötsligt hör man skrik inifrån huset och Peeta kommer utspringade igen med två brända limpor 

under armen. Senare har Katniss förstått att hans mor straffade honom då brända limpor betyder en 

förlorad inkomst. Trots detta vågar han kasta dessa limpor till Katniss istället för att ge dem till 

grisarna. Peeta går snabbt in igen och lämnar en glad, men förvirrad Katniss kvar i leran. Utan detta 

bröd hade hon och hennes familj aldrig överlevt. Tack vare hans mod att bränna dessa bröd, möttes två 

helt olika världar i ett kort ögonblick. Peeta genomförde en handling där en vilja att hjälpa återspeglas. 

Detta är en händelse som varken Katniss eller Peeta glömt. Peeta kommer ihåg detta för att han redan 

då var förälskad i den fattiga flickan. Katniss minns denna händelse för att hon aldrig förstått varför 

Peeta handlade så som han gjorde, att ta stryk för någon annans skull var inte en vanlig händelse i 

distriktet.  

Ett annat möte mellan två personer som också visar ett gränsöverskridande är då Katniss och 

Rue blir vänner. De två tonåringarna kommer varandra nära inne på Arenan. Istället för att vara 

varandras fiender, delar de erfarenheter och kalla nätter. Katniss har alltid varit övertygad om att de 

som bor i distrikt elva har mer att äta och att de lever ett bättre liv än vad folket gör i distrikt tolv. Rue 

berättar att de inte får äta av de grödor som de odlar och om man snor något får man spöstraff inför 

alla på torget. Detta straff existerar också i distrikt tolv, men är mycket ovanligt. 

Katniss och Rue försöker tillsammans ligga i bakhåll för att kunna mörda några av de starkaste 

motspelarna. Plötsligt får Rue ett spjut kastat mot sig och hon stupar till Katniss stora förtvivlan. När 

Katniss precis smyckat Rues kropp med vackra blommor och sett hur den fraktats iväg av en 

helikopter, dyker det plötsligt upp en sponsorgåva.  Det visar sig vara nybakat bröd från distrikt elva. 

Det har aldrig hänt tidigare att de olika distrikten gett sponsorgåvor till varandra. Katniss inser att 

kostnaden för brödet måste ha varit en stor utgift för folket i distrikt elva. Hon känner skuld för att 

människorna offrat sig själva för att visa sin tacksamhet över Katniss vänlighet mot Rue.  För att visa 

sin tacksamhet till folket och för att låta den resterande publiken förstå vad som skett, vänder hon sig 

mot himlen och viskar ”Tack till folket i distrikt 11” (Collins, 2008:194).  

När Katniss senare är hotad till livet av distrikt elvas manliga deltagare Tresh, får hon en chans 

att berätta om hur hon och Rue tillbringat de senaste dygnen. När Tresh får höra att distrikt elva 

skickat en sponsorgåva till Katniss väljer han att skona hennes liv. Folket hade kunnat ge gåvan till 

Tresh, men valde att ge den till Katniss som ett tack. Denna gest visar att folket har fått mod att våga 

gå emot regimen. Redan på slåtterdagen då Katniss anmäler sig som frivillig deltagare i spelen och får 
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den tysta hyllningen, verkar det som om folket har ingivits hopp och inspiration att försöka förändra 

sin livssituation. Denna bok berättar inte vad som sker efter hungerspelen men man får en känsla av att 

ett uppror är på väg att utformas och att Katniss är en betydelsefull person.  

4.3 Ett öga rött 

Författaren Jonas Hassen Khemiri utgav år 2003 boken Ett öga rött, som idag har publicerats på ett 

flertal språk runt om i världen. Intresset för boken har varit stort och man har både dramatiserat, 

filmatiserat och även utarbetat läromedel grundat på den filmatiserade versionen av romanen 

(Elektronisk källa, Hoffsten 2007:15.4.2013). Khemiri är en efterfrågad föreläsare där hans 

huvudteman är att belysa språk, makt, identitet och antirasism (Elektronisk källa. Khemiri,  

28.3.2013). Khemiri föddes i Sverige år 1978 och han har en svensk mor och en tunisisk far.  Khemiris 

bakgrund gör att man kan tänka sig att det han beskriver i boken delvis är självupplevt. Ett öga rött 

skulle kunna beskrivas som en roman med självbiografiska inslag där Khemiri skildrar hur en 

ungdoms identitetssökande kan se ut. Boken är en dagboksroman skriven i fösta person och framförd 

på ett språk som kan benämns vara en form av ”nysvenska” eller ”invandrarsvenska”, där slangord och 

talspråk används frekvent. Det som utmärker texten är att den till största del är skriven med rak 

ordföljd. Detta gör att man som läsare kan finna det problematiskt att ta till sig texten innan man har 

vant sig vid läsningen. Det går oftast att lista ut vad de slangord som förekommer i texten betyder då 

de står i ett sammanhang som gör dem tolkningsbara. Om man inte har kunskap i det arabiska språket, 

kan det vara nödvändigt att slå upp de ord på arabiska som förekommer då de inte förklaras.  

Det har uppmärksammats att den grammatiska uppbyggnaden som finns i boken är en del av det 

budskap som Khemiri vill förmedla.  Annika Rabe belyser i sin recension ”Vasst på bruten svenska” 

(ur Dagens nyheter, 2003. Elektronisk källa: 15.4.2013), både bokens ironiska användning av språket 

och även hur han leker med stereotypa bilder av invandrare. Rabe menar att Khemiris bok är väl 

lämpad för alla att läsa, då den aktualiserar och lyfter abstrakta ämnen så som det hon kallar ”vi-och-

dom” mentaliteten, där den vita medelklassen fortfarande anses vara norm, och även Khemiris kritik 

mot den politiska sfären och synen på vad integration innebär.  I boken möter man huvudkaraktären 

Halim i många olika situationer där man kan förstå att det är författarens avsikt att uppmärksamma 

olika fördomar som förekommer i samhället. Hela boken speglar samhället ur ett ”vi och dem”- 

perspektiv. Halim kategoriserar människor i olika grupper och har en subjektiv syn på sin och på 

andras plats i verkligheten.  

4.3.1 Handling 

Halim är femton år gammal, född av tunisiska föräldrar i Stockholm.  Halim har tidigare bott med sin 

far Otmar och sin mor Leyla i förorten Skärholmen. När boken börjar har modern gått bort i en 

sjukdom och Otmar har tagit med sig Halim från förorten in till staden. Otmar vill lämna allt bakom 

http://www.khemiri.se/forelasningar%2028.3.2013
http://www.khemiri.se/forelasningar%2028.3.2013
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sig och börja ett nytt liv. Halim förstår att det inte bara är de smärtsamma minnena som fadern vill 

lämna bakom sig. Otmar är fast besluten att bli en del av det svenska samhället och dess kultur, vilket 

för honom innebär att göra sådant som han anser vara ”typiskt svenskt”. Genom att flytta till 

Södermalm hoppas pappan på att de skall få lättare att smälta in i – och bli en del av det svenska 

samhället. Halim däremot vill absolut inte överge sina arabiska rötter, vilka han anser sig ha kvar i 

förorten. I skolan läser han sitt hemspråk och han tänker ofta tillbaka på den tid då Otmar kämpade för 

sitt land och sitt folk och då Leyla fortfarande levde. Halim funderar över hur han skall få pappan att 

öppna ögonen igen och inse att det är fel att överge sitt kulturarv.  

Allt börjar då Halim blir inkallad till rektorn och blir informerad om att skolan måste göra 

besparingar, detta innebär att man måste skära ned på hemspråksundervisningen. Halim vill inte sluta 

lära på sitt modersmål, han vill bevara sin kultur och sina rötter. Otmar bryr sig inte särskilt mycket 

när Halim berättar att hemspråksundervisningen skall läggas ned. I och med flytten till storstaden 

märker man att Halim och Otmar inte har samma relation till varandra som Halim beskriver att de 

tidigare haft. Man får en känsla av att de lever två olika liv, även om de dagligen samtalar med 

varandra samt umgås och arbetar tillsammans i Otmars affär. Otmar fastslår att man måste ta seden tid 

man kommer, vilket innebär att detta även gäller språket. Halim håller inte med. Han tänker att han 

aldrig kommer att äta surströmming med nubbe på Skansen eller dansa runt midsommarstången. Han 

tycker att svenskar är töntar som inte har någon egen kultur.  

En dag då Halim möter sin äldre vän Dalanda på den sedvanliga parkbänken i Skärholmen, 

berättar han besviket om hemspråksundervisningen. Dalanda beskriver då något för Halim som gör 

honom illa berörd. Hon förklarar vad regeringens integrationsplan är. Plötsligt förstår Halim vad som 

håller på att hända, regeringen vill ”svennefiera” alla invandrare och det är något som Halim måste 

avslöja och stoppa. Dalanda ger Halim en röd skrivbok med gulddekorationer och hon säger att han 

måste skriva för att inte tappa bort sitt sanna jag och för att bevara sina arabiska rötter. Till en början 

tycker Halim att det känns lite töntigt att skriva dagbok. Efter några dagar är han säker på att han 

genom sina anteckningar kommer att skapa en revolution och bli ett lika stort namn som de antika 

filosoferna. Han kallar sig själv för tankesultanen.  

Halim börjar se det som sin uppgift att avslöja politikernas ”svennefiering”. Han samlar 

tidningsartiklar som bevis och klottrar på toaletterna i skolan som hämnd för den indragna 

hemspråksundervisningen. Han vill visa att ingen kan trampa på honom. När Halim läser att ett 

bostadsbolag hotar att vräka alla ”blattar” som har parabolantenner på sina balkonger, blir han irriterad 

och tycker att bostadsbolagen är rasister. Vidare tar Halim del av en artikel där polisen säger att man 

skall arbeta hårdare mot svarttaxi. Halim fattar direkt att detta är riktat mot ”blattarna” och konstaterar 

självsäkert att det minsann inte finns några ”svennes” som kör svarttaxi.  

I skolan har man kommit fram till att det krävs en ökad elevdemokrati. Halim blir 

matrådsrepresentant mot sin vilja. Till en början sitter han mest tyst och surar över att det är tråkigt 

och att man diskuterar helt onödiga saker så som vilket knäckebröd som skall serveras, när det enligt 
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honom finns viktigare saker att fundera över, så som den svenska integrationsplanen. Under matråden 

får han upp ögonen för flickan Marit som han börjar dagdrömma om. Halim blir kär och låtsas att de 

är ett par. När Halim objuden går på en fest hemma hos en klasskamrat får han se Marit kyssas med en 

annan kille. Halim blir galen och spöar upp killen. Han anser att Marit genom dessa kyssar skymfat sin 

heder. Överlag anser Halim att svenska flickor som klär sig utmanande med korta kjolar och mycket 

smink är personer som inte bryr sig om sin heder och sitt land vilket ger honom rätt att kalla dem 

”horor”.  

Förutom Halim och Otmar finns det två karaktärer som utmärker sig i romanen. Specialläraren 

Alex samt den ständigt jobbsökande Nourdine. Alex är den karaktär som Halim oftast möter i 

skolmiljön. Rektorn beskriver att Alex är den första person som ”klarat av” de stökiga eleverna i 

klassen, med fokus på Halim. En dag när Halim beskriver Alex utseende tänker han på detta sätt: 

                       […] Alex gled in och satte sig i ett hörn och spelade övervakare. Idag han hade rågat måttet på 

hiphopstilen med säckiga Fubujeans och nytt lila lakerslinne (Khemiri, 2003, s. 15). 

Halim tänker många gånger i boken att Alex försöker låtsas vara någon han inte är, en svensk kille kan 

enligt Halim inte vara en äkta hiphoppare. Halim anser att Alex är irriterande som hela tiden följer 

efter honom och ”golar” till andra lärare när det är bråk eller liknande på gång.  

Nourdine är Otmars bästa vän. Innan han kom till Sverige arbetade han som skådespelare i 

Europa med en gedigen utbildning med sig i bagaget.  Eftersom han har studerat på en teaterskola i 

London talar han perfekt engelska. Svenskan talar han med brytning. Det som genomsyrar alla 

beskrivningar av Nourdine och hans ständiga arbetssökande är den optimism och hoppfullhet han 

sprider runt omkring sig. Han är fast besluten att få ett arbete och går på provspelningar gång på gång, 

men ingen vill ge honom jobb. När en roll, som Nourdine anser sig perfekt för, går till en annan 

svensk skådespelare, blir han ledsen. Han gjorde enligt sig själv succé på provspelningen men fick 

ändå inte jobbet. Halim tänker att de är ”svennefittor och rasister”. Halim försöker att trösta och säger 

att han inte borde spela i en ”svennepjäs” utan han är mer värdig rollen som Estragon i pjäsen I väntan 

på Godot.  

En kväll när Halim sitter och skriver i sin röda anteckningsbok känner han sig iakttagen. Otmar 

står och läser det Halim skriver och blir rasande. Han kan inte förstå varför Halim skriver så som han 

gör, när han kan perfekt svenska: 

                       Varför skriver du sådär? Fett skönt, shunnen, gussen. Va? Vem känner du som pratar så där? 

Varför tror du vi flyttade? […] Vad vill du egentligen? Vill du att jag ska snacka svennesnack? Jag 

vet i alla fall vem jag är och var jag kommer ifrån. (Khemiri, 2003 s.215).  

Halim berättar för sin far vad han tycker om faderns försök att bli svensk och om integrationsplanen. 

Otmar blir arg och förklarar för Halim att han inte skall lyssna på vad Dalanda säger. När Halim säger 

att Otmar övergett det han tidigare kämpat för blir Otmar arg och säger att det inte fungerar så. Här i 

Sverige spelar det ingen roll om man är stjärnkock eller en kompetent skådespelare, allt handlar om 

pengar och att smälta in. Otmars tidigare politiska kamp i Tunisien spelar inte längre någon roll här i 

Sverige. Det finns inget att kämpa för då samhället redan satt sin etikett på dem. Tidigare erfarenheter 
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och kompetens bleknar då ursprung och namn spelar större roll, att tala svenska och ha pengar är något 

Otmar anser vara viktigt för att platsa i det svenska samhället. Genom diskussionen som Halim och 

Otmar har, får de en starkare relation till varandra. Halim förstår att man inte kommer långt genom 

skadegörelse och Otmar börjar sakta men säkert att förstå vad Halim menar med att man aldrig kan ge 

upp sina rötter.  

4.3.2 Grupperingar 

Halim beskriver hur han indelat eleverna på skolan i olika grupper och namnger dessa som 

”lyxsvenskar”, ”lodisgänget” och ”blattarna”. Han delar in individer i dessa grupper och tillskriver 

dem stereotypa personlighetsdrag där han bara genom en persons utseende kan fastställa vilken grupp 

denne tillhör. I gruppen ”blattarna” förklarar Halim att det finns två kategorier, ”knasaren” och 

”duktighetskillen”. De individer som ingår i gruppen ”knasaren” är bråkstakar medan 

”duktighetskillen” är en kategori där de personer som pluggar hårt och fjäskar för lärarna är placerade.  

Utifrån denna indelning fastslår Halim att han tidigare varit tillhörande blattegruppen ”knasaren”, men 

är nu på väg att bilda en egen blattesort, ”revolutionsblatten”.   

4.3.3 Fördom 

Dalanda är en karaktär som serverar Halim mycket fördomar och förutfattade meningar. Hon har 

starka åsikter om olika folkslag och berättar historier kopplade till människor och deras kultur i olika 

länder. Halim ser upp till denna åsiktstarka kvinna och återkopplar ofta till uttryck och åsikter som hon 

har spridit vidare till honom, 

                        […] Också hon har sagt vi araber är inte som andra blattar utan mera civiliserade och när hon 

säger nästan varje gång det går som kallaste kår i ryggen. (Khemiri, 2003 s 11).  

Otmar fyller snart år och Halim vill köpa något riktigt fint till sin far. Han beslutar sig för att åka till en 

butik där de säljer parabolantenner. När Halim kliver in i affären blir han bemött av en skeptisk och 

misstänksam kvinna i kassan, som kallar på vakten direkt när hon ser Halim i affären. När Halim går 

fram till kassan och skall betala och ber om att få parabolen inpaketerad talar han perfekt svenska. Den 

tidigare fientliga attityden hos kvinnan i kassan, byts ut mot ett trevligt bemötande och vakten som 

övervakar situationen vet inte längre vad han skall göra, eller vart han skall vänta blicken När Halim 

lämnar affären märker han att ett larm ljuder och den svenska pappan med sina två barn blir stoppad 

av vakten. Den svenska pappan skyller på att det är barnen som har tagit något av misstag. Han 

försöker att slingra sig undan, men det är uppenbart att han gjort sig skyldig till stöld av något slag. 

Halim går hemåt medan han nöjd fingrar på den extra antennkabel han snodde i affären.  I denna 

situation belyser Khemiri både det faktum att Halim endast genom sitt utseende blir misstänkt för att 

vara en bråkstake och att det inte finns några självklara utseenden på en tjuv. Khemiri verkar vilja 

upplysa om de fördomar som drabbar invandrare. Ett utländskt utseende betyder inte att man 
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automatiskt är kriminell likväl som att alla svenskar inte är hederliga. Halim gjorde sig också skyldig 

till brott, vilket gör att situationen som beskrivs känns ironisk och absurd.  

4.3.4 Gränsöverskridande möten 

Halim drar en stark gräns mellan sitt eget ursprung och det svenska samhället. Han är född och 

uppvuxen i Sverige men ser inte på sig själv som svensk. I hans samtal med Dalanda och hans 

reflektioner i dagboken kan man urskilja starka gränsdragningar mellan honom och omvärlden. På ett 

sätt avgränsar han sig själv ifrån sin pappa och vill inte alls förstå Otmars vilja och försök att bli en del 

av Sverige. I slutet av romanen talar Alex om för Halim att klottrandet på skolan nu gjort att man 

kanske måste skära ned på Alex tjänst. Halim som egentligen inte vill erkänna att Alex betyder något 

för honom börjar förstå att det kanske finns andra sätt att förändra världen än genom klotter på en 

skoltoalett. När Halim får höra dessa ord från Alex känns det som att han börjar förstå hur en riktig 

tankesultan borde agera:  

                     […] Dessutom måste man komma ihåg att ditt sätt att förändra saker ligger helt i linje med den 

klassiska invandrarstereotypen. Det är fan så mycket lättare att uppfylla folks förväntningar än att 

helt fucka upp dom. (Khemiri, 2003 s.209).  

När det åter igen är dags för matråd öppnar Halim munnen för första gången och kommer med ett 

förslag som visar att han till slut kanske har börjat vidga sina vyer. Halim föreslår att man skall ha en 

kulturvecka, där matsedeln skall präglas av rätter från olika länder. Mattanterna visar tydligt sin 

skepsis och säger att man minsann både har chorizo och indisk gryta på menyn. Efter en röstning visar 

det sig att det endast är en av mattanterna som röstar emot Halims förslag och man skall genast börja 

planera den kommande kulturveckan. 

 När terminen börjar lida mot sitt slut möter Halim Alex och får en present:  

                       […] Han langade fram ett paket från ryggsäcken och för första gången den här terminen jag gav 

honom ett litet leende och tackade. Den bästa känslan gavs inte av presenten utan när Alex sa att 

han kommer jobba nästa termin också. Fast det låter lite bögig jag tror jag hellre vill han jobbar 

kvar än slutar. (Khemiri, 2003, s. 242). 

Detta korta, men i högsta grad betydelsefulla möte skildrar hur Halim vågar öppna sig själv och 

erkänna att Alex, trots allt betyder en hel del för honom.  

5 Diskussion  

I denna del av uppsatsen presenterar jag en diskussion grundad i analysen samt i teorin som belysts 

tidigare. Jag tar också upp egna resonemang och slutsatser kopplade till de beskrivna händelserna som 

finns under de tre rubrikerna, gruppering, fördom och gränsöverskridande möten. Då det finns ett 

samband mellan dessa tre underrubriker, kommer denna del av uppsatsen inte vara utformad på samma 

sätt som analysen.  Jag vill påvisa att alla dessa tre komponenter samspelar och har en koppling till det 

”vi och dem” perspektiv jag haft som utgångspunkt. Jag vill åter igen lyfta den humanistiska tanken 

där det är den personliga preferensen, kontexten och erfarenheter som avgör resultatet. De tre 
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romanerna belyser både explicit och implicit begreppet ”vi och dem”, olika mycket och på skilda sätt. 

Det finns inte utrymme att resonera och diskutera kring allt som är behandlat i analyserna, vilket heller 

inte varit meningen eftersom jag syftar till att använda Morettis (Elektronisk källa: 8.10.2012) metod 

distant reading, för att lyfta texten ur dess kontext och diskutera valda delar ur ett övergripande 

perspektiv.  

Så som världen ser ut idag, och som den gjort sedan urminnes tider, innan Said (1993) år 1978 

utgav sin bok Orientalism, har man aldrig kunnat påverka vart man föds, eller i vilken miljö man 

tillbringar de första åren av sitt liv. Vilket innebär att det automatiskt är den omgivande kontexten som 

påverkar vilka värderingar och förhållningssätt man kommer i kontakt med på väg mot vuxenlivet. 

Den första observationen jag gjort när jag studerat dessa romaner, är att människorna omges av ett 

samhälle där man alltid är medlem i en grupp av något slag. Detta är inte något anmärkningsvärt, 

eftersom det ligger i människans natur att vilja känna gruppsamhörighet (Stier och Kjellin, 

2009:108ff). I Om jag kunde drömma (Meyer, 2005) gestaltas detta behov då Bella kommer som ny 

till skolan och känner sig uttittad, ensam och utelämnad. Redan dagen efter då hon stiftat bekantskap 

med ett gäng ungdomar känner hon sig mycket bättre till mods, hon har blivit accepterad och 

välkomnad in i en gemenskap.  

I romanerna går det att urskilja hur gemenskapen har betydelse, för hur de olika personerna 

agerar och framställs, då grupptillhörigheten påverkar hur man uppfattar världen och det omgivande 

samhället, vilket är precis det Stier och Kjellin (2009:108ff) belyser då man reder ut vad 

grupptillhörighet är och vilken betydelse den har för individer. I Hungerspelen (Collins, 2008) är man 

präglad av ett enväldigt statskick, där invånarna i landet Panem blir styrda av den kontrollerande 

regimen, vilket i sin tur gör att människor socialiseras in i två olika samhällen beroende på vart de 

föds. Antingen är man född och uppvuxen i ett av de fattiga förtryckta distrikten, eller så tillhör man 

den praktfulla huvudstaden. I Meyers Om jag kunde drömma (2005), finner man inte en enväldig 

härskare över samhället Forks, där är det i stället de små gemenskaperna som gör att samhället delas 

upp i grupperingar. Invånarna i Forks lever i ett samhälle där man undviker att komma i kontakt med 

de sociala nätverk som man själv inte tillhör eller känner sig främmande inför, man finner 

uppdelningen i skolan där man tydligt ser de fem vampyrernas utanförskap, indianreservatets trygga 

gemenskap samt de kringresande vampyrerna som exempel på dessa grupperingar. Halim i Khemiris 

Ett öga rött (2003) kopplas även samman med det omgivande samhället där han själv tillskriver sig en 

sorts makt och är helt övertygad om att han är förmer än sin omgivning, han är tankesultanen och ska 

förändra världen. Halims grupptillhörighet beskrivs inte explicit i boken, det är inga konkreta personer 

utan istället har han tillskrivit sig själv etiketten ”blatte” eller ”invandrare”.  

Dessa uppdelningar som återfinns i romanerna markerar ett tydligt ”vi och dem” förhållande. 

Saids(1993:63f) tanke, liksom Elmroths (2008:11) och De los Reyes och Kamalis (2005:7) är att 

denna uppdelning skapar ett maktförhållande där man finner ett hierarkiskt förhållningssätt. Det 

tydligaste exemplet på detta förhållande är det som återfinns i Hungerspelen (Collins, 2008), men man 



 

26 

kan även se hur Halim vill stoppa ”svennefieringen”. Halim anser sig drabbad av den politik som råder 

i landet och därmed underordnar han sig politikerna, då han ”vet” att det är de som har makten. 

Katniss är en stark och envis kvinna, hon beskriver tydliga gränsdragningar mellan folket i landet och 

även hon är mot sin vilja styrd av en övermakt, något även hon är fast besluten att förändra. På ett sätt 

är det dagens verklighet som Khemiri (2003) belyser då detta hierarkiska förhållningssätt fortfarande, i 

dagens moderna samhälle existerar, vilket även bekräftas genom Reyes och Kamalis (2005:7) 

resonemang där de vill försöka flytta fokus från ”den andre” och istället skapa ett samhälle där man 

slutar att använda stereotypa schablonbilder för att dela in befolkningen i kategorierna ”svenskar” och 

”invandrare”.  De los Reyes och Kamali (2005:7) poängterar att denna maktordning måste brytas och 

att förhållningssättet man har där det är ”vi” svenskar som skall göra så att ”dem” invandrarna 

integreras i samhället. För mig betyder integration att det är två parter som i ett samspel förhåller sig 

till varandra på ett likartat sätt, inte att den ena gruppen skall anpassas till den andra  

Bella är en karaktär som står i kontrast till Halim och Katniss, då hon inte påverkas av 

omgivningens åsikter och antaganden om varandra. Hon är inte rädd, utan kliver tveklöst in i en rad 

gränsöverskridande ”Du-möten”, där hon själv inte ser sig som förmer än den individ hon träffar. 

Bella är ett tydligt exempel på hur en individ öppnar sin ”Du-värld” för att möta personen framför sig 

utan förutfattade meningar. Självklart har även Bella åsikter och tankar om människor som hon aldrig 

träffat tidigare, det hör inte till vardagen att man stiftar bekantskap med en vampyr. Men, genom att 

lära känna Edward visar hon exempel på hur man genom att ta till sig ny kunskap, kan omvärdera och 

ändra sin uppfattning, vilket är nyckeln till att motverka fördom och diskriminering (Stier och Kjellin, 

2009:108ff). Bella är den karaktär som visar öppenhet och en vilja att färdas över gränser för att 

försöka förena ”vi och dem”. Bella är nyfiken och väljer att bilda sig en egen uppfattning om både 

familjen Cullen och om Jacob Black. Varken Halim eller Katniss visar någon nyfikenhet att vilja lära 

känna det nya, de är snarare fientligt inställda till allt som känns främmande och olikt den egna 

kulturen. 

 I ett kulturmöte uppstår en gemenskap och närhet till den individen man möter, vilket innebär 

att ingen av parterna skall behöva anpassa sig till den andre, kulturmötet sker på lika villkor oberoende 

av åsikter och livssyn. Illman och Nynäs (2005:49f) menar att kulturmötet uppstår då man möts som 

jämlikar, där man vågar vara öppen och visa respekt för varandra trots olikheter. Katniss tror att alla 

människor från huvudstaden agerar, tycker och tänker på samma sätt. Men när hon träffar stylisten 

Cinna, omkullkastas dessa föreställningar då han inte alls passar in i den bild hon skapat av en typisk 

huvudstadsinvånare. Cinna vill det bästa för Katniss, han ser henne som en individ och Katniss i sin 

tur ser Cinna som en jämlike och därmed sker ett gränsöverskridande kulturmöte. Alex är en karaktär 

som genom hela Ett öga rött (Khemiri, 2003) försöker hjälpa och vägleda Halim. Alex visar gång på 

gång att han verklig bryr sig om Halim, och man får en känsla av att Alex verkligen vill Halim väl, 

trots den negativa attityd Halim uppvisar mot honom.  Halim däremot tycker att Alex är en tråkig 

svenne som försöker vara något han inte är. Halim beskriver att Alex ser ut på ett visst sätt, och att 
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hans klädstil är töntig. Alex öppnar gång på gång sin ”Du-värld”, men Halim vägrar till en början att 

möta Alex i annat än ”Det-världen”, där han utifrån egna fördomar och förutfattade meningar, 

generaliserat och fastslagit vad Alex är för person. Men, till slut gör Alex så att Halim öppnar ögonen 

och på ett sätt verkligen visar sig vara den tankesultan han vill vara då han ger förslaget om att 

anordna kulturveckan på skolan. 

 Individers utseenden är något som beskrivs i alla tre romanerna, vissa av dessa skildringar är 

färgade av de fördomar som kan uppstå bara genom att se en annan människa. Hudfärg, klädstil och 

andra personlighetsdrag avslöjar vår olikhet, dessa yttre olikheter leder till att man på ett fördomsfullt 

sätt kan tillskriva individer negativa egenskaper. Vi kan ta Halim som ett exempel då han går in i 

affären för att handla till sin far. Kassabiträdet kallar genast på vakten bara vid hennes första anblick 

av Halim. Genom hans utseende har kassabiträdet fastslagit att Halim är en person som kräver att en 

vakt finns närvarande. Hon tror sig veta att han kommer att bete sig på ett visst sätt, förmodligen på 

grund av att han inte ser ut som en” typisk svensk”. Halim är smart, istället för att använda den 

invandrarsvenska som han till vardags gör, talar han perfekt svenska och är oerhört trevlig då han skall 

betala. Genom att inte leva upp till kassabiträdets förväntningar blir både hon och vakten mycket illa 

till mods då de hamnat i en obekväm situation. Förhoppningsvis blev denna situation en tankeställare 

för dem båda. Halim visar genom detta handlande att han är medveten om de fördomar som tillskrivits 

den grupp som han genom sitt utseende kategoriserats in i. Katniss beskrivning av den färgglada Effie 

Trinket erbjuder också många bevis på hur en persons utseende kan ligga som grund för att omedvetet 

bli indelad bland någon av de stereotypa bilder som förekommer.  

Det gäller att vara källkritisk, om man kan applicera det ordet i det mellanmänskliga mötet. 

Halim tror på allt som Dalanda säger till honom, vilket påvisar hur snabbt och relativt enkelt det är för 

fördomar att spridas. Man skulle kunna säga att Dalanda serverar Halim en rad av ”icke-möten” 

(Illman och Nynäs, 2005:57), vilka bland annat skapas genom fördomar och gränsdragningar mellan 

”vi och dem”. Illman och Nynäs belyser att dessa ”icke-möten” dagligen beskrivs genom olika 

mediala nätverk, så som radio, tidningar och internet. När man tar del av information, oavsett ifrån 

vilken källa, så är det viktigt att förstå att denna information kan vara en människas subjektiva 

tolkning och kan vara influerad av dennes eventuella stereotypa bild av olika företeelser och individer.  

Halim är inte källkritisk, han litar på den gamla damen och gör hennes ord till sin egen sanning. Bella 

däremot uppvisar ett självständigt tänkande och en källkritik, där hon väljer att bilda sig en egen 

uppfattning. Hon talar med individer, istället för att tala om dem.  

Det är omöjligt att lära känna hela världens befolkning, men om man lär känna sig själv och sina 

egna brister kan man motverka att skapa och sprida vidare de fördomar som existerar. Min uppfattning 

är att om man bli kategoriserad utifrån en negativ schablonbild som även leder till diskriminering av 

något slag, är man ett offer för någons ovilja och okunskap att vilja möta individer där alla ryms inom 

begreppet ”vi”. Illman och Nynäs (2005:11) tanke om att man borde vara duktigare på att ifrågasätta, 

diskutera och ompröva för att kunna förändra sitt sätt att bemöta världen, borde prövas av fler. Vilket 
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betyder att man även måste informera och sprida kunskap till alla individer i ett samhälle. Som 

avslutning, skulle jag åter igen vilja återge detta citat, då det verkligen fångar upp en del av den 

komplexitet som förhållandet mellan ”vi och dem” består av:  

                       Människor hatar ofta varandra därför att de fruktar varandra. De fruktar varandra därför att de inte 

känner varandra. De känner inte varandra därför att de inte har några förebindelser med varandra. 

De har inga förebindelser med varandra därför att de lever åtskilda.  (Citerat Martin Luther King, 

ur Andersson, 2009 s. 9). 

6 Avslutning 

I detta avslutande kapitel presenteras en kort diskussion av uppsatsen där syftet med återkopplingen är 

att belysa funderingar och tankar som uppkommit samt att ge förslag på vidare forskning inom ämnet.  

Vad är resultatet av denna studie, egentligen? Det är en fråga jag är tvungen att ställa mig själv 

för att förstå exakt vad det är jag studerat och analyserat. Genom att skriva denna uppsats har jag fått 

en djupare förståelse för kulturmöten och dess komplexitet, och att förhållandet ”vi och dem” kan 

finnas representerat i romaner både implicit och explicit, likväl som att dessa förhållanden återfinns i 

samhället.  

Min tanke i början av arbetsprocessen var att skriva en uppsats med anknytning till 

litteraturundervisning i högstadiet, där jag efter min examen skall arbeta som lärare. De böcker som 

analyserats är ungdomslitteratur och jag kommer med all säkerhet att möta dem många gånger under 

min tid som lärare. I uppsatsen valdes skolperspektivet bort, men skolan är en viktig del av samhället, 

det är där som framtidens vuxna spenderar sina dagar. Kanske kan denna uppsats ge lärare inspiration 

till att läsa litteratur tillsammans med barn och elever utifrån ett ”vi och dem” perspektiv. 

 Förslag till vidare forskning inom ämnet är att undersöka hur ungdomar uppfattar dessa böcker 

och om det går att föra en diskussion kring litteraturen, utifrån perspektivet ”vi och dem”.  Det vore 

även intressant att studera om och hur lärare använder romaner i undervisningen, för alla lärare är 

kanske denna typ av läsning inte en självklarhet. Elever och ungdomar är betydelsefulla och det är 

viktigt att ge dem möjlighet att socialiseras in i en vuxenvärld där man vågar ifrågasätta, lära känna 

och möta det som kan upplevas främmande. Det är betydelsefullt att diskutera vad man läser, även 

romaner, det är så ett källkritiskt tänkande utvecklas. Kan man tänka källkritiskt, tror jag också att man 

har de redskap som behövs när man stöter på förutfattade meningar och fördomar. Skolan är den plats 

där barn och ungdomar enligt gällande styrdokument skall få möta litteratur av olika slag.  Man måste 

då också erbjuda elever möjlighet att erövra den kunskap som behövs för att de skall våga göra 

gränsöverskridanden, och se att de skillnader och likheter som finns i samhället är det som gör varje 

individ olik och otroligt unik.  

Med hänvisning till uppsatsens inledning, hoppas jag att denna läsning har bidragit till några 

små frön i kunskapsträdgården och att de aldrig slutar gro och växa.  
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